
بسم الله الرحمن الرحيم

آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا 

َ  تَنُصُروا إِن   أَْقَداَمُكمْ  َويُثَبِّتْ  يَنُصْرُكمْ  ّللاَّ

 صدق الله العظيم

 

 رمالمحتالمهيب الركن المنصور باهلل عزت ابراهيم  سيدي القائد األعلى للجهاد والتحرير 

 )حفظكم هللا ورعاكم(

 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

في تاريخ امتنا العربية من مسيرة الجهاد والتحرير المباركة ونحن نعيش هذه االيام الخالدة 
اق ارض العر ،الجهاد المقدسك البررة اروع المالحم في ساحات يسطر فيها ابناؤالتي واالسالمية 

 االمبريالي المشروعتبقى من  جسورة تقوض ما والتبصسنين جهادهم  ونجتوي الطاهرة وهم
ئفيين الطاواذنابهم من المنافقين والعمالء والجواسيس والخونة  صهيوني والفارسي الصفويوال

 من اذيال المحتل الخائب.
تقدم ا ،لجيشنا العراقي الباس جيش العروبة واالسالم لتأسيستسعين وال الثالثةالذكرى  وبمناسبة

والمجاهدين المرابطين في فصائل وجيوش القيادة كل المناضلين سمي ونيابة عن لسيادتكم با
كى بأسمى آيات المحبة وأز ين والشرفاء والرافضين لالحتاللالعليا للجهاد والتحرير وكل المقاوم

ومن خاللكم سيدي أتقدم إلى أبناء شعبنا األبي والى كل المجاهدين األبطال في الفصائل  ،التبريكات
 .العزيزةالمية بالتهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجهادية الوطنية والقومية واإلس

 سيدي القائد المنصور باهلل 
 

العظيم في فصائل وجيوش القيادة العليا للجهاد شعب العراق ابناء  ك ورفاقكءان جنودك وابنا
استلهموا قيم الرجولة وكل ثوار عشائر العراق االبية والتحرير وكل المناضلين والمجاهدين 

على التصدي ألعداء اقسموا وجهادكم ونضالكم والفداء والتمسك بوحدة الوطن ارضا وشعبا من 
حتى يتم لهم عيش  أان ال يغمض لهم جفن وال يهنالشعب واالمة والدين بكل حزم وصالبة و

لمفدى قائد ركبهم قائدهم ا يحدو ،تحرير اخر شبر من ارضنا الطاهرة من كل اشكال االحتالل
الجهاد والمجاهدين المنصور باهلل القائد العام للقوات المسلحة المهيب الركن رئيس جمهورية 

 .ابراهيم )حفظه هللا ورعاه( تالعراق عز
عيد ي انذخرا وقائدا لخندق االيمان والجهاد والرباط  و كمالمولى العلي القدير ان يحفظنسأل هللا 

 يذالنصر العظيم المالنا بالتحرير الشامل والكامل وآعلينا هذه الذكرى وقد تحققت كل اهدافنا و
 .تحت ظل قيادتكم الرشيدةالحت تباشيره 

 من اجل دينهم وبلدهمتحية لكل الشهداء الذين جادوا بأرواحهم 
 االسالمية متنا العربية ألبعشائره الثائرة االبية وتحية لشعبنا العظيم  تحية

 تحية لجيش العراق الباسل في ذكرى تأسيسه
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